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Abstract
The purpose of this study is to investigate the livestock accounting procedures proposed in
International Standard No. 41 and cattle and milk costing systems in Iran in the public and
private sectors. Finally, the degree of compliance of the procedures proposed in International
Standard 41 with the existing systems in Iran has been investigated. Thus, the library section of
the present study was extracted using accounting texts and literature and the basis for designing
questionnaire questions was used as a research assessment tool. In the field section of the
research, the necessary information to achieve the objectives of the research was collected using
a questionnaire. The statistical population included 34 units of dairy farms in Tehran province.
The results of the research hypotheses were fully accepted and the results showed that it is not
possible to determine a fair value according to International Standard 41 to determine the cost
of milk and livestock in Tehran province. In addition, there is an insufficient acceptance by
dairy farms to change the method in accordance with International Standard 41.
Keywords: Livestock accounting, Fair value, Standard 41, Milk and cattle, Cost.
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چکیده
هزینهیابی گاو و شير در ایران در بخشهای دولتی و خصوصی میباشد .نهایت ًا ميزان تطابق رویههای پيشنهاد شده در
استاندارد بينالمللی  41با سيستمهای موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .به این ترتيب بخش کتابخانهای پژوهش
حاضر با استفاده از متون و ادبيات حسابداری استخراج گردید و مبنای طراحی سواالت پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش

E-ISSN: 2783-3119

هدف تحقيق حاضر ،بررسی رویههای حسابداری دامپروری پيشنهاد شده در استاندارد بينالمللی شماره  41و سيستمهای

تحقيق قرار گرفت .در بخش ميدانی تحقيق ،اطالعات الزم برای تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه
پژوهش تماماً مورد پذیرش قرار گرفت و نتایج نشان داد امكان تعيين ارزش منصفانه مطابق استاندارد بينالمللی  41برای
تعيين بهای تمام شده شير و دام در استان تهران وجود ندارد .مظافاً اینكه پذیرش کافی از جانب گاوداریها جهت تغيير
روش مطابق با استاندارد بينالمللی  41وجود ندارد.
واژگان کلیدی :حسابداری دامپروری ،ارزش منصفانه ،استاندارد  ،41شير و گاو ،بهای تمام شده.
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جمعآوری شد .جامعه آماری مورد بررسی شامل  34واحد از گاوداریهای استان تهران بوده است .نتایج فرضيههای
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 .1مقدمه
دستيابی به اطالعات قابل اتكا برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مستلزم استقرار سيستمهای مالی و
صنعتی (قيمت تمام شده) بود .از این رو در چند سال اخير واحدهای دامپروری هر یك با توجه به نيازها و امكانات خود
اقدام به تدوین سيستم های حسابداری نمودند ،که برای شروع ،قدمی بسيار مناسب ،ولی کافی نبوده است .تنوع در سيستم
های بكار گرفته شده به گزارشات حسابرسی متفاوت منجر شده است که به علت فقدان یك استاندارد مشخص و یك
دستورالعمل واحد ،طبيعی به نظر می رسد .لذا در این تحقيق بر آن شدیم مروری بر این سيستم داشته باشيم و با شناسایی
نحوه محاسبه قيمت تمام شده دام و شير در این سيستم ،آنها را با استاندارد بين المللی و اصول متداول حسابداری مطابقت
دهيم .سپس نقاط اشتراك و افتراق آنها را با استاندارد شناسایی نمایيم و تا حد امكان درصدد شناسایی موانع برای اجرا و
بكارگيری نقطه نظرات ارائه شده در استاندارد بينالمللی حسابداری بر آیيم.
در واقع در بخش دامپروری یك فاصلهای بين رویه حسابداری و سطح بسيار ضعيف دفترداری وجود دارد .دليل این فاصله
ال مطابقت ندارد و اجرای آن بسيار
این است که قوانين جاری حسابداری عمومی با موارد خاص کشاورزی و دامداری کام ً
مشكل است ،بنابراین به نظر میرسد که استاندارد بينالمللی شماره  41بتواند عنصری کليدی برای توسعه استفاده از
حسابداری در دامپروریها باشد.
در واقع سعی میشود با بررسی محدودیت های بخش دامپروری ،سهم اصلی ابزارهای پيشنهادی در استاندارد را در عمل
بررسی نمائيم .لذا تطبيق استاندارد شماره  41با سيستم تدوین شده و شناسائی نقاط غير عملی در بكارگيری استاندارد مورد
بررسی قرار میگيرد .در ادامه ابتدا به مبانی نظری و پيشينه پژوهش پرداخته خواهد شد .سپس فرضيهها و مدل مفهومی ارائه
و یافتههای حاصل شده بيان خواهد شد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری تحقيق حاضر بدین صورت میباشد که پس از بررسی ویژگی های صنعت گاوداری و رهنمودهای مالی ارائه
شده در زمينه محاسبه بهای تمام شده گاو و شير در برخی کشورهای جهان و رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با
ارزشگذاری گاو و شير طبق استاندارد بينالمللی شماره  41و رهنمود های مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و
شير در ایران ،نقاط اشتراك و افتراق رهنمودهای فوق را بررسی نموده و با مطرح نمودن سواالتی در قالب پرسشنامه نسبت
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به تطبيق استاندارد بينالمللی حسابداری  41با رهنمودهای مالی ارائه شده در ایران اقدام نمائيم .مفاهيم و اصطالحات خاصی
که در رشته دامداری متداول بوده و در این بخش بكار برده شده به شرح زیر است:
دامداری :دامداری به واحدهای پرورش دام که با تعداد محدود به روش سنتی دام نگهداری کنند اطالق میشود (رادمهر،
)1375
دامپروری :دامپروری به واحدهایی که به طریق صنعتی و با توجه به روشهای اصالح نژاد ،دام پرورش میدهند اطالق
میشود (رادمهر.)1375 ،
دارایيهای زنده مولد :به داراییهایی میگویند که از شرایط و قابليت محصولدهی برخوردار باشند (ملك آرایی و بيلندی،
.)1386
دام :منظور از دام در این بخش ،گاو شيری و گاو گوشتی است و بنابراین دامداری آن بخش از واحدهای دامپروری است
که به نگهداری گاو می پردازد (رادمهر .)1375 ،
دام گوشتی :دام نری است که به منظور فروش و برای توليد گوشت پرورش داده می شود (همان منبع).
دام شيری :دام داشتی اسست که برای توليد شير و توليد مثل نگهداری می شود (همان منبع).
جنين :جنين به گوساله قبل از تولد اطالق می شود و در گاو ،زمان شكلگيری آن از هنگام مثبت بودن تست آبستنی آغاز
و تا تولد یا سقط جنين ادامه دارد (سفيد بخت.)1382 ،
گوساله ماده و نر :معموالً جنين بعد از تولد تا سن  15الی  18ماه (بر حسب نر یا ماده بودن) گوساله ناميده می شود .بطور
کلی گوسالههای نر به منظور بهرهبرداری از گوشت آنها (به جز موارد استثنائی که به عنوان گاو نر تخمی برای توليد مثل)
نگاهداری می شوند و گوسالههای ماده برای توليد مثل و شير مورد استفاده قرار می گيرند (ملك آرایی و بيلندی.)1386 ،
اف الف لين ( )1974در پژوهشی تحت عنوان “حسابداری گاوداری“ نيز عالوه بر تأکيد بر روش مبنای تعهدی جهت ثبت
معامالت صنعت دامپروری به عنوان بهترین روش حسابداری برخورد با این گونه معامالت ،دستورالعملهایی را نيز برای
ارائه اطالعات مالی مناسب مطرح کرده است که به تشریح نحوه تخصيص و انباشت هزینه های مربوط به حيوانات توليد
مثلی ،گلهای نابالغ گوشتی اقدام می ورزند .ولی با ارائه مثال ها و جداول تشریحی نحوه اجرای دستورالعملهای پيشنهادی
ال ترسيم می نماید.
را کام ً
هيل ( )1975تحت عنوان “حسابداری احشام“به این نكته اشاره نموده است که علی رغم اهميت زیاد صنعت دامپروری در
ال سليقهای تهيه میکنند و در ارائه این
ایاالت متحده آمریكا ،دامداران فعال در این حرفه صورتهای مالی خو را کام ً
صورتها هيچ نوع استانداردی رعایت نمی شود .هيل با ارائه روش های موجود در ارزشگذاری دامها از قبيل روش قيمت
هر رأس دام ،پيشنهاد نموده است که حسابداران توجه و اهميت بيشتری برای صنعت دامپروری قائل شوند.
در زمينه پژوهش های انجام شده در اروپا می توان به مقاله آرگليس و اسلوف ( )2000تحت عنوان فرصت هایی جدید
برای حسابداری مزارع و دامداریها اشاره نمود.
در ایران نيز کشانی ( )1374در پژوهشی تحت عنوان «سيستمهای قيمت تمام شده در واحدهای کشاورزی و دامپروری»
بيان نمود که استفرار نظام های مالی ،اعمالی کنترل های داخلی و انتخاب روش در واحدهای کشاورزی و دامداری در
وهله اول به امكانات فنی و پرسنلی بستگی دارد و معموالً در مقایسه با سایر صنایع از انعطاف کمتری برخوردار است .وی
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به محدودیت های موجود در اعمال روشهای مالی در این رشته از صنعت اشاره نموده و نهایت ًا پيشنهاداتی نيز در این زمينه
ارائه می دهد .کشانی معتقد است که فعاليت های کشاورزی و دامپروری با وجود اینكه هر یك توليد کننده محصوالت
متنوع و مستقلی هستند عمالً زنجير توليد پيوستهای را تشكيل می دهند و توليدات آنها مكمل یكدیگر هستند .با این حال
در صورت تمرکز در یك مجتمع توليدی ،برای امكان محاسبه جزئيات عوامل قيمت تمام شده هر یك از محصوالت،
الزم است حساب قيمت تمام شده آنها تفكيك و حساب سود و زیان هر یك از فعاليت های کشاورزی و دامپروری
جداگانه محاسبه شوند .به نظر ایشان با توجه به اینكه هدف از کشت علوفه دامی در واحدهای دامپروری ،تأمين قسمتی از
مواد مصرفی دامپروری است ،بهتر است که:
الف) در صورتی که قيمت تمام شده محصوالت کشاورزی بيش از قيمت روز بازار باشند،آنها را به قيمت روز به واحد
دامپروری تحویل و زیان حاصله را به عنوان زیان عمليات کشاورزی در حساب سود و زیان واحد کشاورزی منعكس نمود.
ب) در صورتی که قيمت تمام شده توليدات کمتر از قيمت روز بازار باشند ،سود بين مراحل توليد دامداری حذف و واحد
مذکور توليدات خود را به قيمت تمام شده به واحدهای دامپروری واگذار کند.
ج) محصوالت دام پروری ،مانند کود و شير ،سود بين مراحل توليد حذف شود.
رحيميان و قوامين ( )1381در مقاله ای تحت عنوان »دارائيهای زنده و محصوالت کشاورزی» نحوه ارزیابی دارائیهای
زنده و محصوالت کشاورزی را اعالم نموده و به تدوین استاندارد بين المللی شماره 41اشاره کرده اند.
 .3فرضیات پژوهش
 فرضيه اول :بازار استان تهران یك بازار فعال است.
 فرضيه دوم :اثر تغييرات ایجاد شده برای دامها از طریق تغييرات در ارزش منصفانه بهتر نشان داده می شود.
 فرضيه سوم :امكان تعيين ارزش منصفانه برای تعيين بهای تمام شده شير وجود ندارد.
 فرضيه چهارم :امكان تعيين ارزش منصفانه برای تعيين بهای تمام شده گاو وجود ندارد.
 فرضيه پنجم :پذیرش کافی از جانب گاوداریها جهت تغيير روش مطابق با استاندارد بين المللی 41وجود ندارد.

 .4روش پژوهش
روش تحقيق در این پژوهش توصيفی ،از نوع پيمایشی میباشد .در تحقيق حاضر از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر  34واحد دامداری با تعداد  36190رأس دام می باشد .نمونه حاضر از ميان کل 56
دامداری دارای سيستم حسابداری استان تهران انتخاب شده است.
جهت تشخيص اندازه مناسب نمونه آماری از فرمول زیر استفاده می شود:
}])n ={n0 / [1+ ((n0-1) / N
n0 =( p(1-p))* z2) / (r*p)2
 : Nتعداد جامعه آماری که برابر با  56می باشد.
 : nتعداد نمونه الزم
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 : zصدك نود و پنجم توزیع نرمال استاندارد که برابر  1/96می باشد( .حداکثر خطای تعيين اندازه نمونه برابر با  0/05است)
 :Pنسبت افراد بر حسب نظرات آنها برای هر سوال در کل جامعه مورد بررسی (مجهول)
 : Dخطای مطلق برآورد که برابر است با ^ p-pو ^ pبرابر است با برآورد نسبت صفت مورد نظر که از اطالعات نمونه
حاصل می شود .در این تحقيق خطای برآورد برابر با  0/11در نظر گرفته شده است .چون pبرای کل جامعه مجهول است
و مقدار آن را نمی دانيم مقدار آن را برابر  0/50قرار می دهيم تا اندازه نمونه برای خطاها مورد نظر ماکزیمم شود.
بر این اساس تعداد نمونه الزم برابر با  33/07854است .بنابراین تعداد نمونه الزم برابر با  34در نظر گرفته می شود.
در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری اطالعات الزم وتنظيم ادبيات تحقيق و مبانی نظری از روش کتابخانهای و منابع
فارسی و التين قابل دسترسی استفاده شده و در بخش پيمایشی تحقيق اطالعات اوليه مورد استفاده قرار گرفته است .برای
جمع آوری این اطالعات اوليه از پرسشنامه استفاده شده است.
 .1.4مدل و نحوه اندازهگیری متغیرها

بازار فعال
تطبيق استاندارد

ارزش

شماره  41با
سایر

منصفانه

استانداردها

سطح
معلومات
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

شير
گاو
پذیرش
مدیران
دامداریها

در این مدل مفهومی اثر مستقيم عوامل مهم و تأثيرگذار در استاندارد بين المللی شماره  41بر عوامل نقش آفرین در
استاندراد حاضر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .بدین ترتيب در فرضيات اول که خود شامل دو فرضيه جداگانه میباشد
بازار شير و بازار گاو تهران متغير وابسته و بازار فعال به عنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته می شوند ،در فرضيات دوم،
سوم و چهارم امكان تعيين ارزش منصفانه شير و گاو به عنوان متغير وابسته تحقيق و روش ارزش منصفانه متغير مستقل
تحقيق عنوان می گردند که با استفاده از روشهای آماری روابط بين این متغيرها مورد تجزیه وتحليل قرار خواهد گرفت و
در فرضيه پنجم مدیران دامداریها به عنوان متغير وابسته و سطح معلومات به عنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.
در پژوهش حاضر برای نشان دادن قابليت اطمينان پرسشنامه ،ضرب آلفای کرونباخ برای برآورد ضریب پایایی محاسبه
شده است .ضریب آلفای کرونباخ بين  0و  1می باشد که ضریب صفر بيانگر فاقد پایایی بودن و ضریب  1نشان دهنده
پایایی کامل می باشد و هر چه به یك نزدیك باش از پایایی بيشتر برخوردار است .ضریب آلفای کرونباخ توسط نرمافزار
 Spssو با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.
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=∝

 = nتعداد سواالت
 = aضریب آلفای کرونباخ
 = Siانحراف معيار سوال
 = Sانحراف معيار کل پرسشنامه
با توجه به خروجیهای بدست آمده  aآزمون برابر با  0/7753میباشد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه است.
 .5یافتههای پژوهش
جدول  1نحوه برخورد حسابداری با شير و گاو را نشان میدهد.
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جدول  .1نحوه برخورد حسابداری با شیر و گاو
سازمان
تأمین اجتماعی

بنیاد مستضعفان

واحدهای خصوصی

ارزش منصفانه پس از کسر

بهای تمام شده

شير

تاریخی

بهای تمام شده تاریخی

بهای تمام شده تاریخی

(نرخ استانداردهای

(نرخ استاندارد دولتی)

(نرخ استاندارد دولتی)

دولتی)
موجودی کاالی

استاندارد IAS41

مخارج برآوردی در نقطه
فروش (در صورت عدم
قابليت اتكا بر مبنای بهای
تمام شده تاریخی)

موجودی کاال

موجودی کاال

موجودی کاال

(دارائی جاری)

(دارائی جاری )

(دارائی جاری)

گوساله-

بهای تمام شده

بهای تمام شده تاریخی

بهای تمام شده تاریخی پس

ارزش منصفانه پس از کسر

های

تاریخی دارائی

موجودی کاالی در جریان

از کسر استهالك دارائی

مخارج بر آوردی فروش

ماده

جاری

تكميل

ثابت در جریان

دارائی زیستی (ثابت)

بهای تمام شده

بهای تمام شده تاریخی

بهای تمام شده تاریخی

ارزش منصفانه پس از کسر

تاریخی دارائی

موجودی کاالی در جریان

موجودی کاالی در جریان

مخارج بر آوردی فروش

جاری

تكميل

تكميل

دارائی زیستی (ثابت)

بهای تمام شده

بهای تمام شده تاریخی پس

بهای تمام شده تاریخی پس

ارزش منصفانه پس از کسر

تاریخی دارائی

از کسر استهالك دارائی

از کسر استهالك دارائی

مخارج برآوردی فروش

جاری

ثابت

ثابت

دارائی زیستی (ثابت)

بهای تمام شده

بهای تمام شده تاریخی پس

تاریخی دارائی

از کسر استهالك دارائی

بهای تمام شده تاریخی

ارزش منصفانه دارائی

جاری

ثابت

موجودی کاال

زیستی (ثابت)

آماده فروش
(دارائی جاری)

گوساله-
های نر
گاو
شيری
گاو نر
توليدی

بهای تمام شده تاریخی
تليسهها

بهای تمام شده

موجودی کاالی در جریان

تاریخی دارائی

تكميل (از ماده7تا زمان

جاری

زایمان بعنوان دارائی ثابت
تلقی می شوند)

جنين

بهای تمام شده

بهای تمام شده تاریخی

تاریخی دارائی

موجودی کاالی در جریان

جاری

تكميل

بهای تمام شده تاریخی پس
از کسر استهالك دارائی

ارزش منصفانه دارائی

ثابت (موجودی دامهای

زیستی (ثابت)

داشتی)
بهای تمام شده تاریخی پس
از کسر استهالك دارائی

ارزش منصفانه دارائی

ثابت (موجودی دامهای

زیستی (ثابت)

داشتی)
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همانگونه که مشاهده می شود ،استاندارد بين المللی 41کليه این دارائيها را به عنوان دارائی زیستی عنوان نموده و آنها را
به سرفصلهای مجزا مانند واحدهای دامداری ایرانی تقسيم ننموده است .به عنوان مثال دامداریهای تحت پوشش سازمان
تأمين اجتماعی موظف هستند انواع گاوهای ماه را تفكيك نمایند و یا دامداریهای تحت پوشش بنياد مستضعفان نيز دامها
را بر مبنای کاربرد و مورد استفاده طبقهبندی کرده است .دامداری های خصوصی نيز این طبقه بندی را بر مبنای جنسيت
انجام دادهاند.
وجه افتراق عمده دیگر این است که هيچ یك از واحدهای دامداری در ایران دارائيهای (گاو و شير) خود را بر مبنای ارزش
منصفانه بازار ارزشگذاری نمی نمایند بلكه از روش بهای تمام شده تاریخی برای این منظور استفاده می کنند و به همين
علت مثالً بنياد مستضعفان مراکز هزینه را برای دامداریها تعریف و مشخص نموده است .نكته دیگر این است که واحدهای
دامداری خصوصی ،ارزش الشه گوسالهها را نيز مدنظر قرار میدهد در حالی که در استاندارد بين المللی  41اشارهای به
این نكته نشده است.
در جدول فوق وجوه تشابه نيز بين عنوان حسابها در دامداری های ایرانی با استاندارد  41قابل مشاهده است .به عنوان مثال
شير در کليه واحدها و همين طور در استاندارد  41به عنوان موجودی کاال (دارائی جاری) تلقی می شود .گوساله های ماده
نيز در واحدهای خصوصی مانند استاندارد  41به عنوان دارائی ثابت در نظر گرفته می شوند .همين طور گاو شيری که نحوه
انعكاس آن در واحدهای دامداری بنياد مستضعفان و واحهای خصوصی مشابه استاندارد بين المللی  41است و جنين گاوها
و تليسهها در واحدهای خصوصی و گاو نر توليدی در واحدهای دامداری تحت پوشش بنياد مستضعفان مانند استاندارد 41
به عنوان دارائی ثابت تلقی می شوند.
عالوه بر این ،در دستورالعملهای واحدهای دامداری ایران در مورد ارائه و افشای اطالعات مربوط به این دارائیها نيز
دستورالعملهای واحدهای دامداری موجود در ایران مشابه دستورالعملهای منعكس شده در استاندارد بين المللی 41
میباشد.
در بخش بعدی ،اطالعات پرسشنامههای جمعآوری شده از  24واحد دامپروری استان تهران برای تجزیه و تحليل و آزمون
فرضيه های پژوهش استفاده شده است .بخشی از پرسشنامه مربوطه به اطالعات شخصی پاسخ دهندگان و بخشی دیگر
مربوط به اطالعات واحد دامپروری می باشد .این پرسشنامه ها توسط افراد مطلع شاغل در گاوداریها که عمدتاً شامل
حسابداران و مدیران مالی این واحدها بودند تكميل گردید و کليه سواالت پرسشنامه دارای پاسخ میباشد و موردی بدون
پاسخ باقی نمانده است.
نتایج فرضیه اول

با بررسی پاسخ سواالت پرسشنامه و نتایج حاصل از آزمون فرضيات ،فرضيه یك بازار استان تهران یك بازار فعال است ،با
اطمينان  %95تأیيد شد و در نتيجه مشخص شد شرایط بازار فعال مطابق بند  8استاندارد بينالمللی  41که بيان می دارد بازاری
فعال است که:
الف -اقالم مبادله شده در بازار همگن باشند.
ب -معموالً خریداران و فروشندگان مایل در هر زمان در دسترس باشند.
پ -قيمت محصوالت به راحتی در اختيار عموم قرار بگيرد.
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در استان تهران فراهم است.
نتایج فرضیه دوم

با بررسی پاسخ سواالت پرسشنامه و نتایج حاصل از آزمون فرضيات ،فرضيه دوم اثر تغييرات ایجاد شده برای دامها از طریق
تغييرات ارزش منصفانه آنها بهتر نشان داده می شود ،تأیيد شد و در نتيجه با اطمينان  %95می توان بيان نمود به نظر اکثریت
پاسخ دهندگان استفاده از ارزش منصفانه در ارزیابی دام طبق استاندارد بين المللی  41در راستای اثر تغييرات ایجاد شده
برای دامها ،بهتر نشان داده می شود.
نتایج فرضیه سوم

با بررسی پاسخ سواالت پرسشنامه و نتایج حاصل از آزمون فرضيات ،فرضيه سوم امكان تعيين ارزش منصفانه برای تعيين
بهای تمام شده شير وجود ندارد با اطمينان  %95تأیيد شد و مشخص شد امكان تعيين ارزش منصفانه مطابق استاندارد بين
المللی  41برای تعيين بهای تمام شده شير در استان تهران وجود ندارد.
فرضیه چهارم

با بررسی پاسخ سواالت پرسشنامه و نتایج حاصل از آزمون فرضيات ،فرضيه چهارم با عنوان امكان تعيين ارزش منصفانه
برای تعيين بهای تمام شده دام وجود ندارد با اطمينان  %95تأیيد شد و مشخص شد امكان تعيين ارزش منصفانه برای تعيين
بهای تمام شده دام در استان تهران وجود ندارد.
فرضیه پنجم

پاسخ دهندگان معتقد بودند که در صورت پيروی از روش ارزشيابی دام و شير بر مبنای ارزش منصفانه بازار ،به علت ارسال
زیاد این ارزش برای محصول دام و شير در طول سال ،آنها مجبور به شناسایی قيمتهای متفاوتی برای هر گروه از دارائیها
شده و مبالغ متفاوتی در ترازنامه منعكس می شد .این نوسان که به علل مختلفی از قبيل تورم ،تقاضای بازار ،عرضه ،محصول
و سایر عوامل اقتصادی بوجود می آید ،در صورت انعكاس در ترازنامه و سایر صورتهای مالی عالوه بر عدم قابليت اتكا
منجر به شناسایی سود و زیان ناشی از کاهش یا افزایش ارزش می گردد و در صورت تكرار بيش از حد علی الخصوص
در صورتهای مالی ميان دوره ای ،مشكالتی را برای واحدها از لحاظ قانونی ایجاد میکند .با در نظر گرفتن این مطالب و
تأیيد حاصل از آزمون فرضيه پنجم ،پذیرش کافی از جانب گاوداریها جهت تغيير روش مطابق با استاندارد بين المللی 41
وجود ندارد و مشخص می شود که دامداریهای استان تهران در حال حاضر امكان و تمایل برای تغيير روش مطابق استاندارد
بين المللی  41را ندارند.
 .6نتیجهگیری
پژوهش حاضر به مقایسه تطبيقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شير توسط سيستمهای موجود در استان تهران با
استاندارد بينالمللی شماره  41در نمونهای متشكل از  34واحد گاوداری پرداخت .پژوهش دارای  5فرضيه اصلی بوده است
که تجزیه و تحليل آنها بر اساس دادههای حاصل از توزیع پرسشنامه بين حسابداران  34واحد فوق صورت گرفته است.
نتایج فرضيه اول نشان داد بازار استان تهران یك بازار فعال است .با توجه به نتایج آزمون فرضيات  2تا  4مشخص شد
هرچند اکثریت پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که ارزش منصفانه تا حد زیادی قادر است در شرایط عادی بيانگر تغييرات در
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دام باشد ،اما از نظر آنها قيمتهای اعالم شده این محصول در بازار چندان دارای قابليت اتكا و ثبات نبوده و در نتيجه امكان
تعيين ارزش منصفانه برای دام وجود ندارد .از طرف دیگر شورای اقتصاد در ابتدای هر سال قيمت مشخص شده برای هر
ليتر شير را تعيين میکند و قيمت نهایی شير بسته به بازار متقاضی ،متغير بوده و امكان تعيين ارزش منصفانه برای شير وجود
ندارد .نتایج حاصل از فرضيه پنجم نيز بيان داشت که پذیرش کافی از جانب گاوداریها جهت تغيير روش مطابق با استاندارد
بين المللی  41وجود ندارد و مشخص می شود که دامداریهای استان تهران در حال حاضر امكان و تمایل برای تغيير روش
مطابق استاندارد بين المللی  41را ندارند.
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